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A. Isian pendek. Jawab dengan singkat

1. Untuk menghitung pemusatan pada data dapat menalui rataan, median, modus, atau yang lain. Tulik-
san 2 kelebihan dan 2 kekurangan jika kita memilih median.

2. Tuliskan apa yang Anda ketahui dengan peluang.

3. Tuliskan 2 manfaat jika kita bekerja dengan variabel acak dan bukan pada ruang sampel.

4. Tuliskan definisi ekspektasi dari suatu variabel acak X, disimbolkan µ, dengan lengkap, masing-masing
untuk diskrit dan kontinu.

5. Proporsi seorang pasien akan sembuh dari suatu penyakit darah yang langka terjadi adalah 0.4. Menurut
Anda, berapa banyak orang yang akan sembuh jika ada 7 orang yang terserang penyakit darah yang
langka tersebut?

B. Isian panjang. Jawab dengan benar, akurat dan pada jawaban akhir bulatkan dengan 2 angka desimal.

1. Gross dan Clark (1976, hlm 105) mengamati waktu relief (sadar) dari 14 pasien yang menerim a suatu
analgesik (dalam jam) sebagai berikut

1.1 1.3 1.9 1.6 1.7 4.1 1.5
1.4 1.7 1.6 1.4 1.7 1.8 1.2

(a) Buatlah diagram batang-daun dari waktu relief di atas. Beri keterangan untuk batang dan daunnya.

(b) Tentukan ukuran pemusatan data (median, modus, dan rata-rata)

(c) Tentukan ukuran penyebaran data (jangkauan dan variansi)

(d) Selidiki adakah pencilan pada data di atas dan berikan penjelasan.

2. Petani buah-buahan menyatakan bahwa rasio antara panen peach yang terkontaminasi karena medfly dan
yang tidak adalah 2 : 1. Jika daa 8 buah peach yang diinspeksi petani tersebut, tentukan

(a) Distribusi peluang banyaknya peach yang terkontaminasi

(b) Peluang tidak lebih dari 3 peach terkontaminasi

(c) Peluang sekurang-kurangnya 6 peach tidak terkontaminasi

3. Lama bekerja efektif suatu obat tidur (dalam 10 jam-an) pada orang diamati. Jika fungsi padat peluang
dari lama bekerja obat tersebut, notasi T, adalah sebagai berikut :

f (t) =

{
2(t+2)

5 , 0 < t < 1
0, t ≥ 1

Tentukan :

(a) Peluang (probabilitas) obat tersebut masih bekerja setelah 7 jam.

(b) Dari 100 orang yang minum obat tersebut, berapa orang yang akan tidur antara 3 sampai 7 jam.

(c) Rataan dan variansi dari T

4. Rata-rata banyaknya tikus sawah per-hektar dalam 5 hektar ditaksir ada 12 ekor. Tentukan :

(a) Distribusi peluang dari banyakanya tikus

(b) Peluang paling sedikit ditemukan 7 tikus pada 1 hektar sawah


